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RAPORT  PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 35 W SOSNOWCU 

Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE  - 

„KOLOROWE I ZDROWE PRZEDSZKOLE”                                                              

ROK SZKOLNY 2018/2019 

Celem działań było: 

 Zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe 

odżywianie, higienę osobistą. 

 Podniesienie świadomości dzieci w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne oraz 

innych. 

 Poznanie numerów alarmowych służb ratowniczych. 

 Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. 

 Wyrobienie umiejętności wzywania pomocy, powiadamiania odpowiednich służb 

ratunkowych. 

 Kształcenie umiejętności i nawyków niezbędnych do bezpiecznego uczestnictwa       

w ruchu drogowym. 

 Wyrobienie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania się na 

drodze, placu zabaw, w przedszkolu, w domu. 

 Przestrzeganie dzieci przed zawieraniem przypadkowych znajomości. 

Efekty: 

 Rozumienie konieczności dbania o własne zdrowie. 

 Znajomość potraw korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia. 

 Znajomość numerów alarmowych. 

 Znajomość sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia. 

 Znajomość zasad bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu, na dworze. 

 Umiejętność bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. 

Wnioski do dalszej pracy: 

 Kontynuowanie działań zawartych w programie.  

 Wykształcanie prawidłowych postaw zdrowotnych oraz zachowań wobec 

ewentualnych zagrożeń. 

 Nabywanie umiejętności rozpoznawania i unikania niebezpieczeństw, radzenia sobie     

z sytuacjami trudnymi. 

Ważniejsze działania 

1. 14.09.2018r. w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Kropki: święto kreatywności, odwagi i zabawy. W tym dniu wszystkich 

obowiązywał strój    w kropki. W programie uroczystości znalazła się prelekcja filmu 

o Vasthie, Kropkowa Rewia Mody i Kropkowe Dzieła Sztuki. W przerwach – dzieci 

mogły również zagrać w kropkową grę, czy też zatańczyć do remiksu piosenki 

„Biedroneczki są w kropeczki”. Atrakcją, która przypadła dzieciom do gustu była też 

fotobudka. Historia Vashti uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś 

ukryte zdolności, talenty, które gdzieś tam drzemią głęboko i czekają na nasze 

odkrycie. 
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2. 19.09.2018r. w naszym przedszkolu ponownie odbyły się warsztaty edukacyjne            

z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej. Warsztaty prowadzone były przez 

wykwalifikowane asystentki stomatologiczne z Centrum Stomatologii Dziecięcej  

i Ortodoncji z Katowic. Spotkanie miało na celu propagowanie profilaktyki i higieny 

jamy ustnej oraz adaptację dzieci do wizyt w gabinecie stomatologicznym. Podczas 

spotkania przedszkolaki poznały zasady prawidłowego szczotkowania zębów  

i zdrowego odżywiania. Dodatkowo dzieci zapoznały się z podstawowymi zabiegami 

profilaktycznymi i metodami leczenia zębów. Ćwiczyły na modelach umiejętność 

prawidłowego szczotkowania zębów. Podczas spotkania przeprowadzono wstępne 

badanie stanu zębów dzieci. Każde dziecko otrzymało wynik tego badania  

w formie diagramu z oznaczonymi zębami wymagającymi kontroli lekarskiej. 

 

3.  24.09.2018r.przedszkolaki brały udział w spotkaniu z Funkcjonariuszami Komendy  

Miejskiej Policji oraz  Sznupkiem - maskotką śląskiej policji. Tematem spotkania 

było bezpieczeństwo na drodze, w domu. Przedszkolaki utrwaliły znajomości 

dotyczące bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa  

w domu, w przedszkolu i na placu zabaw.  

 

4. 18.12.2018r. gościliśmy Funkcjonariuszy III komisariatu Policji w Sosnowcu  

podczas próby ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób kolorujących 

jednocześnie jeden wzór rysunku przedstawiający Sznupka.  

 

5. 26.09.2018 r. w oddziałach „Skrzaty” i „Biedronki” odbył się piknik z okazji        

„Dnia Pieczonego Ziemniaka”. Dzieci wraz ze swoimi bliskimi uczestniczyły  

w zabawach muzyczno-ruchowych oraz zawodach z wykorzystaniem ziemniaków np. 

„szukanie kartofli”, „najdłuższa obierka”, „najszybsze obieranie ziemniaków”, „bieg  

z wielką łyżką”. Po konkurencjach wszyscy przystąpili do degustacji pieczonek 

przygotowanych przez panie kucharki. Na zakończenie pikniku dzieci  

wraz z rodzicami wykonywały ziemniaczane stworki, w tworzeniu  

których wykazały się ogromną inwencją twórczą. 

 

6. W październiku 2018r. nasze przedszkole organizowało VI edycję ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do przedszkola” w którym brały udział 

przedszkola z całego kraju przesyłając prace o tematyce związanej z bezpieczeństwem            

w ruchu drogowym.  

7. W ramach realizacji wojewódzkiego projektu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” 

włączyliśmy  się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Dzieci 

przygotowały prace plastyczne nt. szkodliwości palenia papierosów. 

W tym dniu dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu 

nikotynowego. 

 

8. 23.11.2018r. uroczyście obchodziliśmy  Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

W naszym przedszkolu obchodzenie tego święta to już tradycja. Tego dnia dzieci 

przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi pluszakami. Dzieci opowiadały  

o swoich ukochanych maskotkach, słuchały czytanych fragmentów książek             

o misiach, śpiewały piosenki o misiu. Dzieci z grupy „Motyle” wykonały z kartonu 

sympatyczne misie, a „Skrzaty” wykleiły postać misia przy użyciu bibułowych kulek. 

Dzieci  z grupy „Biedronki” odgadywały nazwy najbardziej znanych misiów  

i wykonały pracę plastyczną. Podsumowaniem spotkania było stworzenie misiowych 
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kanapek. 

 

9. Wycieczka  do Wielkiej Fabryki Elfów w Katowicach (Fabryka Porcelany 

03.12.2018r.) przedszkolaki utrwalały zasady bezpiecznego zachowania się podczas 

przejazdu autokarem oraz odpowiedniego zachowania się w miejscu publicznym.  

 

10.  „Dbamy o ptaki zimą” - 07.12.2018r. dzieci z grupy „Biedronki” samodzielnie 

przygotowywały  kolorowe karmniki dla ptaków, a następnie  

z pomocą pan nauczycielek i Pana konserwatora   zawiesiły je na  

znajdujących się w pobliżu przedszkola drzewach. 

 

11. 18.01.2019r. odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców dzieci z oddziału "Biedronki”   

na temat „Przyszła Zima, śniegiem zaprószyła”. Dzieci przypomniały zasady 

bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. Z pomocą rodziców wykonały zimowy 

obrazek.  

12. Nie zapominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw, uroczystości – zabawa 

karnawałowa 31.01.2019 r. Do udekorowanej sali przybyły wszystkie przedszkolaki  

w przepięknych strojach przygotowanych przez swoich rodziców. Zabawę 

poprowadził wodzirej, zapraszając dzieci do udziału w tańcach i konkursach. 

Zwracano uwagę dzieci na zasady bezpiecznej zabawy, bezpiecznego poruszania się 

podczas wspólnego tańca oraz na odpowiednie zachowanie się w miejscu publicznym. 

 

13. W lutym 2019 . organizowaliśmy już  V edycję ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego „Przedszkolaki jedzą zdrowo” w którym brały udział przedszkola  

z całego kraju przesyłając prace o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem.  

 

14. Podczas trwania ferii zimowych wszystkie dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć 

służących propagowaniu zainteresowań czytelniczych. Spotkania organizowane były 

przez panią bibliotekarkę z Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 12 w Sosnowcu. 

Tematyką spotkań było m.in. bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw  

oraz ostrożność  w kontaktach z obcymi, nieznajomymi.  

 

15. 19.03. 2019 roku – dzieci z grupy Biedronki udały się z wizytą  do Szkoły 

Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu. Sześciolatki przez chwile miały 

możliwość poczuć się jak pierwszoklasiści podczas swoich lekcji. Podczas wyjścia 

przedszkolaki przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu 

drogowym oraz zasady odpowiedniego zachowania się w miejscu publicznym.  

 

16.  28.03.2019 roku odbyła się VII edycja międzyprzedszkolnego quizu „Bezpieczny 

i Zdrowy Przedszkolak”. Do rywalizacji przystąpiło siedem pobliskich placówek, 

które musiały rozwiązać różnego typu zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, zasad zdrowego odżywiania się, jak również wiedzy na temat bieżących 

szczepień.  

 

17. 02.04.2019r. przedszkolaki odwiedziły Pałac Młodzieży w Katowicach, a 13.04.2019r.  

Pałac Kultury w Dąbrowie Górniczej w celu obejrzenia spektaklu teatralnego.  

Podczas przejazdu  autokarem przedszkolaki utrwalały  

zasady bezpiecznego zachowania się w autokarze. 
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18. 03.04.2019 r.  dzieci  z oddziału „Biedronki” wzięły udział w VI edycji konkursu 

kulinarnego „Gotujące Brzdące” - „Zapiekankowy zawrót głowy” organizowanym 

przez Przedszkole Miejskie nr 40 w Sosnowcu. Zadaniem dzieci było wykonanie 

zapiekanki według wcześniej przygotowanego przepisu. Wszyscy uczestnicy mieli 

okazję degustowania wykonanych przez siebie zapiekanek oraz uczestnictwa  

w zabawach ruchowych.  

19.  „Festyn Rodzinny” odbył się w piątek 24 maja. Podczas festynu dzieci   z wszystkich 

oddziałów zaprezentowały program artystyczny z okazji zbliżającego się  

„Dnia Matki i Dnia Ojca”. Były konkursy, konkurencje  zręcznościowe.  

Obchody Święta Rodziny wspierały poprzez aktywny udział : Komenda Miejska 

Policji w Sosnowcu, III Komisariat Policji w Sosnowcu, Państwowa Straż 

Pożarna w Sosnowcu, wolontariuszki Fundacji Doktor Clown, były pokazy 

radiowozu policyjnego, strażackiego, sprzętu gaśniczego oraz wspólne zabawy. 

 

20. 31.05.2019r.  – „Dzień Sportu” w ramach obchodów XXV Sportowego Turnieju 

Miast  i Gmin, który rozgrywany był w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla 

Wszystkich. Dzieci ze wszystkich grup rywalizowały w różnych konkurencjach, np.: 

rzuty do celu, slalom bieg z przeszkodami, rzuty woreczkami do celu, przechodzenie 

po linii z woreczkiem na głowie. Wszyscy chętnie uczestniczyli w konkurencjach 

zachowując atmosferę sportowej rywalizacji. Rywalizacja w zawodach sportowych 

sprawiła dzieciom ogromną radość i satysfakcję. Wszyscy zostali ogłoszeni 

zwycięzcami. 

 

21. 03.06.2019r. wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego na fermę 

strusi "Zosia" w Bieruniu. Dzieci miały możliwość zapoznania się z wyglądem 

australijskich strusi Emu oraz strusi afrykańskich . 

W pasiece przedszkolaki zobaczyły ule i plastry miodu. Po zwiedzeniu całego obiektu 

wycieczka udała się do dużego drewnianego wnętrza ozdobionego wyrobami 

rękodzieła. Były tam pisanki z jaj strusich, kaczych i gęsich. Następnie dzieci 

uczestniczyły  w warsztatach. „ Jak powstaje masło”. Można było zobaczyć 

wydmuszki i pisanki zrobione  ze strusich jaj. Gospodyni opowiadała o zwyczajach 

tych ptaków oraz pokazała na globusie gdzie zamieszkują strusie. Na koniec wszyscy 

mieli możliwość spróbować świeże bułeczki  z własnoręcznie zrobionym masłem.  

 

  


